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رسالت (عصمت رسوالن  -عصیان آدم )

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
دقت بیشتر از آنچه در تفسیر یادداشتت شتد استت ،در ایتن آیتاب بیمتیم« .وَلَقَتدْ
عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَمَسِی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا * وَإِذْ قُلْمَا لِ ْلمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» 1واو
ایمجا چه کار است؟ واو عطف است دیگر ،این «وَإِذْ قُلْمَا لِ ْلمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِتآدَمَ» کته
عطف به «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ» نمیشود؛ تماسب با هم ندارند .خداوند عهد فرمود به
آدم «فَمَسِی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا»« .وَإِذْ قُلْمَا» باید مطلتب دیگترب باشتد یتا متمن مطلتب
باشد؟
اما «وَإِذْ قُلْمَا لِ ْلمَلَائِكَةِ استْ جُدُوا لِتآدَمَ» ختود «فَمِستیَ» باشتد ،ایتن للتا استت .اگتر
«فَمَسِی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَ ْزمًتا» نستیان عهتدا استت نستبت بته ایمیته «إِنَّ هَتََا عَتدُول لَت َ
َشتقَى» 2پت
ْرِجَمَّكُمَتا مِتنَ الْجَمَّتةِ فَت ْ
وَلِزَوْجِ َ فَلَتا ی ْ

نستی همتان «وَإِذْ قُلْمَتا لِلْمَلَائِكَتةِ

اسْجُدُوا لِآدَمَ» است .چرا در ایمجا «وَ» فرمود؟
مطلب اوّلی که به ذهن انسان میرسد این است که این «وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ
قَبْلُ فَمَسِی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» فقا در «إِذْ قُلْمَتا» ایتن نستیان استت ،آن نستیان قبتل از
رسالت است که خداوند شیطان را معرفتی کترد بته آدم ،کته ایتن دشتمن توستت «فَلَتا
ْرِجَمَّكُمَا مِنَ الْجَمَّةِ فَتَشْقَى» ولین در ایمجا آدم فریب شیطان را ختورد و بتر مبمتاب
یْ
نسیان عهدا که عهد طاعت ا باشد صد درصد ،و عهد عصیان شیطان باشتد صتد
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درصد ،در ایمجا خروج از طاعت شد ،و عصیان شد .اگر مراد از مورد نسیان همین «وَ
إِذْ قُلْمَا لِ ْلمَلَائِكَةِ» است ،پ

واو چه کار است؟ پ

واو ،عطف بر چیز دیگرب است.

آیا میشود اینطور بگوییم که والیت عزم از براب آدم نبود است ،نه قبل از نبوب
و نه بعد از نبوب .والیت عزم بعد از نبوب ،به تعبیر بهتر رسالت ،والیت عتزم رستالتی
است یعمی از اولوالعزم من الرسل نبود استت ،گرچته پیتامبرانی کته از اولتوالعزم متن
الرسل نیستمد و بستیار بستیار زیادنتد ،اینهتا بعتد از رستالت ،نستیان عهتد بته معمتی
عصیان را ندارند ،بلیه آن عزمی که در چمد بُعد از براب پیامبران اولوالعزم الزم است
نداشتمد ،و آن گما نیست؛ چون «تِلْ َ الرُّسُلُ فَضَّلْمَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ».
پ

1

یک بُعد «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» بعد از رسالت است که گما نیست و یک بُعتد «لَتمْ

نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» قبل از رسالت است که گما است .اگر اینطور بگوییم ،مطلب آیه بسیار
روشن است ،از نظر ادبی بسیار روشن است .توجه کمیتد« :وَلَقَتدْ عَهِتدْنَا إِلَتى آدَمَ مِتنْ
قَبْلُ» یعمی «من قبلک أنت» ،معلوم است« ،من قبل الرسالة» در یک بُعد« ،فَمَستِ یَ وَلَتمْ
نَجِدْ لَهُ عَزْمًا« .این «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» یک بُعدش قبل از رسالت است ،یک بُعدش بعد
از رسالت است .بُعتد بَعتد از رستالت در ایمجتا ذکتر نشتد استت ،بلیته در آیتاتی کته
اولوالعزم من الرسل را پمج نفر ذکر فرمود است ،از آن آیاب استفاد میکمیم که لیتر
از این پمج نفر که آدم کوچکترین لیر این پمج نفر است در بُعد رستالتی ،داراب عتزم
رسالتی نیستمد ،نه عزم طاعتی.
ما یک عزم طاعتی داریم و یک عزم رسالتی .در عزم طاعتی ،اگر یتک گمتا بیمتد،
این عزم طاعتی شیسته شد است ،اما ممین است که عزم طاعتی باشد ،چمانیه الزم
است از آلاز رسالت تا وقتی که پیغمبر در میان مرسل إلیهم هست ،عزم طتاعتی دارد
اما عزم رسالتی که مقام والیت عزم است و مْصوص پتمج نفتر استت ،نداشتته باشتد.
پ

عزم ،دو عزم است.
خدا میخواهد بفرماید :نه عزم اول را در آدم یافتیم نه عتزم دوم را ،عتزم اول کته

قبل از رسالت است که «وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» 2قبتل از رستالت ،عتزم و تصتمیم بتر
عهد طاعت الهی نقض شد ،نسبت به نیرنگتی کته شتیطان او را و حتوا را زد و فریتب
خوردند و از شجر ممهیه خوردند ،این گما است.
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 این «وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ» عهد لیر رسالتی است دیگر؟ هر دو است. «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» هم عهد رسالتی است؟ ممتها در عهد رسالتی ایجاب این مطلب نبود که اولوالعزم شود نه ،این «لَمْ نَجِدْلَهُ عَ ْزمًا» دو عزم است دیگر ،یک عزم رسالتی استت کته بعتد از رستالت در او نیستت،
یک عزم طاعتی که بعد از رسالت هست ،ولی قبل از رسالت نبود استت .ایتن دو بته
این معماست.
 [سؤال] درست است ،ولین ما که میدانیم ،یک عتزم طاعتت استت و یتک عتزم رستالتاست .عزم رسالت بعد از رسالت ،در بُعد والیت عزم ،نبود است ،ولی در بُعد رستالت
که بود است.
ما ایمجا سه عزم داریم ،در حقیقت براب روشن شدن مطلتب بتراب ختود متن هتم
حداقل ،ما سه عزم داریم در این زمیمه:
اول :یک عزم بر طاعت داریم که براب آدم ،قبل از رسالت این عزم بر طاعت نبود
است؛
دوم :عزم بر اصل انجام وظایف رسالت داریم که براب کل رسل هست؛
سوم :عزم بر مبماب والیت عزم که براب پمج نفر بود است ،البته براب لیر پمج نفتر
نیست .در عزم سوم خداوند تعهدب از لیر اولوالعزم نگرفته ،در عتزم ستوم تعهتدب در
کار نیست ،اما در عزم رسالت تعهد گرفته است و این عزم رسالت ،که در مقام رسالت
پایدار باشد ،و در سه بُعد معصوم باشد ،و رسالت خدا را درست انجام بدهد ،به طور
زمیمه رسالتی به عموان کل ،البته این هست .اما قبل از رسالت ،قبل از رسالت نستبت
به آدم« :وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَ ْزمًا» ایمجا خداوند کجا را بیان میکمد؟ ایمجا قبتل از رستالت
را بیان میکمد .ایمجا نصًّا «وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» قبل از رسالت را بیتان متیکمتد .کتدام
عزم را؟ عزم بر طاعت را .چرا؟ «وَ إِذْ قُلْمَا» .در «وَ إِذْ قُلْمَا» این «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَ ْزمًا» عزم بر
طاعت مطلقه است «وَ إِذْ قُلْما لِ ْلمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلی َ أَبتى * فَقُلْمَتا
یا آدَمُ إِنَّ هَََا عَدُول لَ َ وَلِزَوْجِ َ»« .فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّت َ عَلَتى
شَجَرَةِ الُْْلْدِ وَ مُلْ ٍ الَ یَبْلَى» 1این معلتوم استت .ایتن «عَهِتدْنَا» و «لَتمْ نَجِتدْ لَتهُ عَ ْزمًتا»،
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«عَهِدْنَا» یک بُعد است ،قبل از رسالت ،عهد طاعت ،بعد از رسالت عهد رسالت ،بتاالتر
از رسالت عهد والیت عزم .آنیه باید داشته باشد و ندارد ییی استت ،قبتل از رستالت
عهد در طاعت مطلقه حق سبحانه تعالی که نداشت «وَ عَصتَ ى آدَمُ رَبَّتهُ فَغَتوَى» آنیته
باید داشته باشد داشت ،که عزم بر مطلق رسالت استت .آنیته نمیتوانتد داشتته باشتد
عزم والیت عزم بود که از «لَمْ نَجِدْ» خارج است.
عزم والیت عزم از والیت عزم خارج است ،چرا؟ خداوند میلف نیرد آدم را کته از
اولوالعزم باشد تا «لَمْ نَجِدْ لَهُ» .پ

بُعتد ستوم مشتمول «لَقَتدْ عَهِتدْنا» نیستت .خداونتد

معاهد نیرد با آدم در بعد سوم که مقام والیت عزم را در وقت رسالت داشتته باشتد،
اما «وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَ ْزمًا» اعم است« .عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ» دوتا است ،عهد عزم تتر
عصیان و ایجاب طاعت صد درصد ،و عهد انجام وظایف رسالتی و رسالت ،نسبت به
اوّل «لَمْ نَجِدْ» است ،نسبت به دوم «لَمْ نَجِدْ» نیست ،حَف میشود .اما «وَلَمْ نَجِتدْ لَتهُ
عَزْمًا» در بُعد اول که طبعًا نیست ،در بعد دوم هستت و طاعتت استت ،و در بعتد ستوم
نیست ،نباید باشد؛ براب ایمیه والیت عزم براب آن حضرب نیست .نمیدانتم توانستتم
درست بیان کمم یا نه؟
یعمی عزم بر طاعت قبل از رسالت صتد درصتد نداشتتمد .پت

ایمجتا ببیمیتد «وَ إِذْ

قُلْما» عطف است ،یعمی دو بُعد دارد :ایمیه «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» دو بعد است :یک «لَتمْ
نَجِدْ» گما است ،یک «لَمْ نَجِدْ» گما نیست .دیگرب «یجد» استت« ،یجتد» کته عتزم بتر
اصل رسالت است که این گما نیست.
 این «لَمْ نَجِدْ» در مقابل نقض عهد است. یک مورد این است. نه دیگر ،پشت سر آن آمد است ،نمیتواند یک مورد باشد. متوجه هستم .ببیمید «وَ إِذْ قُلْما» داریم .واو عطف است دیگر .عطف به این استکه ایشان بعد از رسالت ،عزم داشت و عزمی نداشت .عزمی که داشت «لَمْ نَجِتدْ» معمتا
ندارد؛ عزم رسالت است .عزمی که نداشت یعمی مقام والیتت عتزم را نداشتت و نبایتد
داشته باشد .این شامل این هم هست .ممتها در یک «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» متَمت استت و
در یک «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» بیان مقام رسالت است .توجه کمید در حقیقت در ایمجا «لَ ْم
نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» نسبت به عزم طاعت مَمت است« ،لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» نسبت به عزم اصل
رسالت شامل نیست «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» نسبت به عزم والیتِ عتزم ،ایتن متَمت نیستت،
نباید هم باشد.
4

پ

بمابراین جمله «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» این ابعاد را میتواند داشته باشد ولین «لَقَدْ

عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ» چیست؟ «لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ» یک عهد را که عهد طاعتت استت ،قبتل
از رسالت ،انجام نداد صد درصد ،ولین یک عهد کته عهتد طاعتت رستالتی استت در
زمان رسالت این را انجام داد .این سه بُعد را در نظر بگیرید.
 این عهد ،عهد تشریعی بود است ،یعمی این عهدب که به آدم کرد است؟ معلوم است تشریعی بود است .تیویمی که نمیتوانتد باشتد ،تیتویمی باشتد کتهتْلف نمیشود.
 این تشریعی که نازل شد است بر آدم ،باألخر باید پیغمبر باشد که بتر او نتازلبشود؟
 خیر ،این بحثی است که خواهیم کرد ،با آقتاب طباطبتایی هتم متا ایتن بحتا راداریم .ییی از فرمایشاتی که ایشان میکممد میفرمایمد« :وَ عَصی آدَمُ» این تر فعتل
حرام نیست؛ چون قبل از ایمیه ایشان پیغمبر شود ،تشریعی نبود است .ایتن فرمتای
ایشان و دیگران است ،و ما جواب داریم ،که بحا میکمیم.
این واو را ما در ایمجا اینطور توانستتیم حتل کمتیم کته «وَ لَقَتدْ عَهِتدْنَا إِلَتى آدَمَ»
درست دقت کمید که «وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَمَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَتهُ عَزْمتًا * وَ إِذْ
قُلْما» .نفرمود« :إِذْ قُلْما» .آیا «لَقَدْ عَهِدْنا» فقا در «إِذْ قُلْما» است؟ یعمی «لَقَدْ عَهِدْنا» آن
عهدب که خداوند با آدم کرد که اطاعتت شتیطان نیمتد ،و اطاعتت رحمتان کمتد صتد
درصد ،در جمبه مثبت و در جمبه ممفی ،این فقا در فریتب ختوردن از ابلتی
اگر فقا است پ

استت؟

وجهی است« .إِذْ قُلْما»« .لَقَدْ عَهِتدْنا» «إِذْ قُلْمتا» دیگتر ،امتا ایتن «وَ»

میخواهد اشار کمد به ایمیه نْیر ،یک عزم دیگرب هم هست که «لَمْ نَجِدْ» و مَمت
نیست ،والیت عزم است ،که نداشت و این مَمت نیست ،و این تأیید میشود به آیتاتی
که مثل «فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» 1و از این قبیل آیاب که والیت عزم را
در پمج نفر ممحصر میکمد و بقیه در نداشتن والیت عزم گماهیار نیستمد ،عهد والیت
عزم هم در ایمجا نیست.
 -این «وَ» اشار به «مِنْ قَبْلُ» نیست؟ «وَ إِذْ قُلْما» یعمی همگامی که به او گفته شد؟
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 آخر واو عطف است ،عطف را یک کارب میکمید .ایتن واو کته عطتف استت درقرآن ما زیاد داریم ،که واو عطف میآورد ،معطوفٌ علیه نیست .باید معطوفٌ علیه را
پیدا میکمیم.
 -اگر بین اثمین باشد که بین اثمین حتمًا نیست .پ

اگر عهدب که گترفتیم باشتد،

ایمیه تْلف در آن امیان ندارد.
 آنیه بلد بودم این بود عرض کردم ،حاال فیر کمید آقایان ببیمید چه میشود. این «مِنْ قَبْلُ» قبل از تیلیف است یا بعد از تیلیف؟ من قبل تیلیف که معما ندارد. چرا دیگر ،آیهاب هست. قبل از تیلیف عهد کرد  ،میلف نیست .آیه ذریه را میگویید؟ همین آیاب. اگر آیه ذریه را میگویید نیستت ،آیته ذریته ایتن داللتت را نتدارد .آیته ذریته بترخالف آنچه فرمود اند اینطور نیست .اصالً درست نیست ،اصل مومتوعی در ایمجتا
است.
 آن میثاقی که گرفته شد است. آیه ذریه را که نبودید وقتی ما بحا میکردیم .شما به کتاب مراجعه بفرماییتد.و بعدًا مفصل میتوانیم بحا کمیم که در آیته ذریته خداونتد عهتد بتا انستان قبتل از
خلقت و قبل از تیلیف نگرفته استت .دروغهتاب خیلتی شتاخدارب استت ،اصتالً ایتن
نیست ،این یک مطلبی است که باید بحا بشود.
ْرِجَمَّكُما مِنَ الْجَمَّتةِ»
 خود این «فَمَسِيَ» ،همین «إِنَّ هَا عَدُول لَ َ وَ لِزَوْجِ َ فَال یُ ْاست؟
 این یک مورد است. این یک مسئله ،یک مسئله دیگر ایمیه در «وَ إِذْ قُلْما» چرا واو را عاطفه بگیریم؟واو تفریع بگیریم.
 گفتم دیگر ،جواب شما را دادم .واو استئماف یعمی چه؟ واو تفریع. واو که تفریع نیست .مگر شما ادبیاب یادتان نیست؟ ثم بتراب تراختی ،فتار بترابتفریع است ،واو که اصالً براب تفریع نیست .واو براب عطف است.
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«وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَمَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا * وَ إِذْ قُلْمتا» آن زمیمتهاب
که متورد متَمت استت کته آدم بترخالف عهتد طاعتت مطلقته ربانیته و تتر طاعتت
شیطانیه آدم تْلف کرد است ،در ایمجاست «وَ إِذْ قُلْما» بْوانید تا برسید به «وَ عَصَى
آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» .آیه « :121فَأَكَلَا مِ ْمهَا فَبَدَبْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یْْصِفَانِ عَلَیهِمَا مِتنْ
وَرَقِ الْجَمَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»« .و هَ السوآب هي العوراب» 1تا «وَ عَصَى آدَمُ»
صفحه « :210و هما أول انسان یبتلى بأول عصیان» 2البته اولُ انسان از این نستل،
نسلهاب قبلی را ما بحا نمیکمیم ،اولُ انستانٍ در ایتن نستلی کته از آدم آلتاز شتد
است و الی یوم القیامة ختم پیدا میکمد« .و هما أول انسانٍ یبتلى بأول عصیانٍ ،مهما
حاول ناسٌ و هم األكثریة المطلقة متن مفسترین و محتدثین ان یحوّلتوا عصتیانه التى
ترك االولى ،و لكمه محاولة لافلة فاشلة حیا تْالف نصوص الكتاب و السمة و كمتا
فصلماها على مور آیة البقرة».
از جمله حرفهایی که زد میشود .عالمته بزرگتوار طباطبتایی (رض) کته اعظتم
علی االطالق اساتید ما بود اند ،به حساب ایمیه استاد تفستیر قترآن بود انتد ،و قترآن
افضل کل کتب علمیه اسالمیه است ،مع ذلک با کمال احترام بته ایشتان ،متا یتک إن
قلتهایی داریم بر محور قرآن شتریف .البتته در میتان تفاستیر بایتد گفتت ممتتازترین
تفاسیرب است که قبل از ایشتان و یتا در زمتان ایشتان نوشتته شتد استت؛ چتون اوالً
تفستتیر القتترآن بتتالقرآن استتت ،ثانیتتًا ختتود را آزاد کرد انتتد از بستتیارب از شتتهربها و
اجماعها و قیود و ثالثًا و رابعًا ،اما کتاب ا این حدب ندارد .مْصوصًا یادم هستت
که با ایشان که صحبت میشد ،میفرمودند من از فالن نیتهاب که فتالن طلبته گفتت
استفاد کردم .این آزادب است ،از فالن نیتهاب که فتالن طلبته گفتت استتفاد کتردم،
طلبهاب بود که پاب درس ایشان میرفت یا نظرم هست کته زمستتانی بتود ،بته تهتران
تشریف آوردند ،ممزل ما تشریف داشتمد و زیر کرسی نشسته بودیم و ییتی از بزرگتان
فالسفه که از شاگردان مرحوم شا آبادب است ،اآلن هم هستت ،استم نمیبترم ،معمتم
نیست ،خیلی مرد واردب است ،ایشتان هتم وارد شتد .گفتتم ایشتان عالمته طباطبتایی
هستمد ،صاحب المیتزان هستتمد .او گفتت فرصتت را لمیمتت میشتماریم و یتک آیته
فلسفی از سور واقعه سؤال کرد .این آیهاب که مربوط بته بحتا بستیار بستیار عمیتق
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فلسفی و عرفانی بود از سور واقعه سؤال کرد .ایشان سیوب فرمودند .عرض کرد :آقا
پ

چه؟ فرمود اگر شما کفایه که میخوانید یا میاسب یا چته ،مطالعته نیترد  ،متی-

توانید جواب بدهید؟ نه ،من به این آیه نرسیدم و روب این آیه کار نیرد ام.
این انصاف است دیگر ،این انصاف است یا کسی که اصالً با قرآن سر و کار ندارد
و به خود حق میدهد که معما کمد و جواب بدهد و شدرسما کمد .گفتت متن بته ایتن
آیه نرسیدم .آقا شما فیلسوف هستید .بله ،فلسفه یعمتی چته؟ شتما ایتن آیته را ستؤال
میکمید ،بر مبماب این آیه من باید فیر کمم ،فیرب که بتوانم درست جواب بتدهم .بتا
تمام این اوصافی که براب عالمه بزرگوار ذکتر متیکمم و در مقتام عتدالت هتم واقعتًا
ایشان اعدل عدول بودند آنچه را که من اطالع دارم ،مع ذلک اشتبا ممین استت بتر
انسان حاصل بشود.
از جمله مطالبی که ایشان در باب «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَتوَى» دارنتد و دیگتران هتم
دارند و ایشان یک مقدارب پر و بال دادند به این مطلب در تفسیر المیزان ایتن استت
که این «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» عصیان نیست ،بلیه تر اولی است؛ به چمد دلیل:
یک دلیل این است که وقتی که آدم (ع) و حوا نهی شدند «الَ تَ ْقرَبَا هَِٰ ِ الشَّجَرَةَ»
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نهی شدند ،ولین شریعتی در آنجا نبود؛ چون شریعت بر آدم بعد از هبوط نتازل شتد.
ما میخواهیم فرمای

عالمه طباطبتایی و دیگتران را پتر و بتال بتدهیم ،تتا آنجتا کته

میشتود .شتریعتی آنجتا نبتتود؛ چتون شتریعت بعتد از ایمیتته آدم هبتوط کترد «إِنَّ اللَّتهَ
اصْطَفَى آدَمَ»« 2وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبتا ُ رَبُّتهُ فَتتابَ عَلَیْتهِ وَ هَتدى» 3بعتدًا
هدایت و رسالت آمد ،بمابراین آدم (ع) قبل از هبوط و اهباط از جمتت ،رستول نبتود،
رسول که نبود ،پ

شریعتی نبود؛ چون شریعت بایتد بته وستیله رستولی باشتد ،و آدم

خودش هموز رسول نشد بود.
 خود این «عَهِدْنا» شریعت است دیگر. -این ییی از جوابهای

است ،ممتها شریعت دو نوع است :یتک شتریعت ختاص

است ،یک شریعت عام است .این ییی از جوابهای
من ببیمم میتوانم فرمای

است .درست میفرماییتد .حتاال

شما را درست پرورش بدهم یا نه.
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این فرمای

آقایان ،حرف اول کته شتریعتی در آنجتا نبتود استت ،چتون شتریعتی

نبود است ،بمابراین این نهی آدم و حوا که از شجر نْورنتد حرمتتآور نیستت ،اگتر
تر کمد ،عصیان به معماب فعل حرام نیست .این چمد تا جواب دارد:
یک جواب این است که ایشان اشار فرمودند که ما شریعت نمیخواهیم ،ما حیم
میخواهیم .شریعت که گفته میشود یعمی قوانیمی که براب کل میلفین باشتد .ستؤال
میکمیم :آیا نمیشود خداوند یک حیمی به یک فردب خاصی بیمد ،وقتی که نه آن
شْص پیغمبر است و نه شریعتی هست ،نمیشود؟ میشود ،اینطتور نیستت کته شتما
لفظ شریعت را بیاوریتد و بگوییتد :و شتریعت کته عبتارب استت ،آنطتور کته فهمیتد
میشود ،عبارب استت از احیتامی کته مقترر استت بتراب کتل میلفتین یتا گروهتی از
میلفین ،و آدم در آنجا پیغمبتر نبتود ،و پیغمبتر دیگترب هتم وجتود نداشتت ،بمتابراین
شریعتی هم نبود است.
ما عرض میکمیم اوالً و ثانیًا و ثالثتًا .مگتر نمیشتود ختدا بتر آدم قبتل از رستالت
رسمی وحی کمد؟ وحی کرد است «فَقُلْما یا آدَمُ إِنَّ هَََا عَدُول لَ َ» اینهتا مگتر وحتی
نبود؟
 خود این حیم تشریعی است. درست است .حیم تشریعی است ،ممتها حیم تشریعی خاص است .در یک بُعتدخاص است ،در یک بُعد عام است .در بعد عام «إِنَّ هَََا عَدُول لَ َ وَلِزَوْجِت َ» ایتن عتام
است ،و اما «الَ تَ ْقرَبَا هَِٰ ِ الشَّجَرَةَ» خاص است ،این شتجر هتر شتجر اب باشتد ،هتی
شجر اب ما در کل ادیان نداریم که ختوردن میتو اش حترام باشتد .نتداریم ،پت

ایتن

حیم خاص و حرمت خاصه است .و این جهت خاص را که آدم عصیان کرد ،خداوند
در بلمدگوب قرآن فرمود« :وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» این اوالً.
ثانیًا :دلیل نقض .ییی از بزرگانی که در نقض بسیار قوب بتود و نظیتر او هتر گتز
من ندیدم در طول تاریخ  51ساله ،مرحوم آقاب حاج سید احمد خوانسارب بود ،که از
همان پمجا سال قبل در نقض به قتدرب قتوب بتود کته هتی کت

در مقابتل ایشتان

نمیایستاد.
ما هم دلیل حلّ داریم هم دلیل نقض .دلیل حتل یتک مقتدار دنبالته دارد ،دلیتل
نقض را عرض میکمم .خداوند به آدم نهی کرد یا نه؟ بله ،همتین استت ،حیتم استت
دیگر .صرف نهی کردن شْصی باشد یا نوعی باشد ،این حیم است .آیا نهی حرمتت
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نیست؟ چرا ،اگر حرمت نبود که «وَ عَصی» نمیآورد ،که اگر حرمت نبود کته «عَصتی»
نبود که« ،زلّ ملّ لوب شقی» اینها که نبود ،پ
ثانیًا ،سؤال دیگر :آیا ابلی

حرمت بود است این اوالً.

که سجد به آدم نیرد با مالئیه ،این امر شتد بتود و

وجوب بود یا نبود؟ بگویید آنجا وجوب نبود و رجحان بتود استت ،همتینطتور کته
ایمجا میگویید تر اولی است ،یا وجوب بود است یا نبود  .اگر وجوب بود استت،
مگر در آنجا شریعت بود است؟ مگر ابلی
حیم

پیغمبر بود است؟ مگر آدم پیغمبر بود که

براب ابلی

مُجرب باشد؟ نه ،آنجا به ابلی

امر شد.

 -در مورد ابلی

جواب داد میشود که ابلی

از جن است دیگر؟

 باشد ،مگر میلف نبود؟ بسیار خوب .تاز شریعت جن با شریعت اندو تیلیف است .این که ابلتی

با هم هتر

در ایمجتا امتر شتد و مالئیته امتر شتدند ،مالئیته امتر

شدند ،آخر بحا در این است که اصالً تیلیف بود است یا نه؟ بحا ستر ایتن استت،
تشریع بود است یا نه؟ نه ایمیه تشریع جن یا ان ؟ اصالً تشریع بود است یا نه؟ بله،
تشریع بود است ،سه بُعدب :مالئیه ،ابلی  ،آدم.
هر سه امر و نهی داشتمد .حاال راجع به ابلی  ،شما چطور «بائک تجرّ و بائی لتم
یجرّ؟» راجع به آدم میگویید که «عَصَی» «تَرَ َ األولی» است؛ براب ایمیه شتریعتی در
آنجا نبود است ،یعمی حیمی نبود  ،بود  ،اگر میگوییتد حیمتی نبتود و نمتیشتد
باشد ،بدون رسول ،چرا براب شتیطان بتود استت ،و شتیطان وقتتی کته ستجد نیترد
طردش کردند «وَ إِنَّ عَلَیْ َ لَعْمَتِي إِلَى یَوْمِ الدِّینِ» 1آیا این «وَ إِنَّ عَلَیْ َ لَعْمَتِي إِلَتى یَتوْمِ
الدِّینِ» راجع به تر اولی است؟ باز شیطان .یا راجع بته تتر عصتیان عتادب استت؟
نْیر ،این تر اولی نیست ،و تر عصیان عادب نیست.
این یک دلیتل نقتض بستیار کامتل و صتحیح ،بمتابراین چته فرمایشتی استت شتما
میفرمایید -در المیتزان مراجعته کمیتد -کته آنجتا شتریعت نبتود استت .حیتم بتود ،
وجوب بود  ،حرمت بود  ،به حساب وجوب و حرمت ،ولتو پیغمبترب در کتار نیستت،
اما امر هست و نهی هست و این امر و نهی چته بته وستیله پیغمبتر باشتد ،چته بتدون
وسیله پیغمبر باشد این الزم االجراست .این اوالً.
ثانیًا :اگر تر اولی بود قرآن شتریف هفتت تعبیتر دارد «عصتی ،لتوب ،زلّ ،متلّ،
شقی» اینها چیست؟ و توبه ،باید توبه کمد .تر اولی که عصیان نیست ،این که زلّت
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نیست ،این که ماللت نیست ،این که شقاوب نیست .این کته ایتن حرفهتا را نتدارد،
شما میخواهید با تعبیراب قرآنی بازب کمید؟ یعمتی بترویم کلمگتی دستتمان بگیتریم،
چون عقید ما این است که آدم قبل از نبوب هم عصیان نداشته است ،یک کلمگ بتر
مغز «عصی» بزنیم «تر االولی» است ،بر مغز «زلّ» بتزنیم «لتم یتزل»؛ بتر مغتز «متلّ»
بزنیم «لم یضل»؛ بر «لوب» بزنیم «لم یغوب» ،اینها را که ما نمیتوانیم بگتوییم .ایتن
حرف اول.
حرف دوم که آقایان دارنتد ،و متدام آن را بتزرم میکممتد و در خیلتی از احیتام
میآورند ،میگویمد این نهی ارشادب بود  ،کما ایمیته در بعضتی آیتاب وقتتی انستان
صحبت میکمد مثالً فرض کمید که راجع به عد رجعیه «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِترَدِّهِنَّ فِتي
ذٰلِ َ إِنْ أَرَادُوا إِصْالَحًا» 1میگویمد ایتن اخالقتی استت .اگتر اراد اصتال هتم نتدارد
رجوع میشود ،این اخالقی است .چه کسی بته شتما ایتن دو لفتظ را داد کته هتر جتا
دلتان بْواهد استعمال کمید؟ هر جا دلتان بْواهد واجب نباشتد امتر ارشتادب استت.
حرام نباشد نهی ارشادب ،هر جا دلتان میخواهد حرام نباشد ،این اخالقی است .اوالً
و ثانیًا؛ اوالً ،مگر ما اخالقیاب واجب نداریم؟ مگر اخالقیاب حترام نتداریم؟ مگتر زنتا
خالف اخالق نیست؟ مگر عفت اخالق نیست؟ عفت واجب ،زنا حرام است .مگر لواط
ختتالف اختتالق نیستتت؟ لتتواط نیتتردن واجتتب ،لتتواط کتتردن حتترام ،شتتما بتته اختتالق
میچسبید؟ اگر بگویید اخالق مستحبی ،آیه داد میزند «عصتی ،لتوب ،متلّ ،شتقی»
شما میگویید اخالقی؟ این اخالق کمار رفت .مگر دست ما است که اوالً «بُعِ ْثتُ لِأُتَمِّمَ
خلَاقِ» 2تمام شریعت اختالق استت ،عقایتدش ،علتوم  ،معتارف  ،اعمتال ،
مَكَارِمَ الْأَ ْ
اخالق علمی ،اخالق عقلی ،اخالق عقیدتی ،اخالق عملی .تمام اینها اخالق استت،
واجب داریم ،حرام داریم ،مستحب داریم ،مبا داریم ،مرجو داریم .شما نمیتوانید
با کلمگ اخالق بیایید آنچه را که خالف شهرب است و خالف اجماع است ،بگوییتد
بله ،این امر است ولی اخالق است ،این نهی است ،ولی اخالق است .این کمار رفت.
ارشتاد :شتتما ارشتتاد را چته میخواهیتتد بگوییتتد؟ در بتاب ارشتتاد چتته میخواهیتتد
بگویید؟ میگویید که اگر موالیی عبد خودش را ،به عمتوان مولویتت چیتزب را واجتب
نمیداند ،ولی میگوید این لتَا را نْتور ،مستموم میشتوب ،آن لتَا را بْتور ختوب
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میشوب ،او ارشاد میکمد .میگویید پ

ایمجا وجوب ندارد ،میگتوییم چترا وجتوب

ندارد؟ فرض کمید ممهاب مولویت است .ولی ایمیته متیگویتد لزومتًا تتو ایتن را نبایتد
بْورب ،چرا؟ براب ایمیه اگر بْورب میافتی در چا  ،این وجتوب نتدارد؟ یتک مرتبته
لزومًا نیست ،ممهاب مولویت ،این آدم ممهاب مولویت ،اصالً کارب بته مولویتت نتدارد،
نمیخواهد والیت را مطر کمد ،ولی میگوید من ارشاد متیکمم تتو اگتر ایتن زهتر را
بْورب میمیرب ،تبعیت این امر ارشادب واجب است یا نه؟ واجتب استت دیگتر ،پت
اینطور نیست که امر اگر ارشادب است یا نهی ،اگر ارشادب است ،امر ارشادب وجوب
ندارد ،گا ارشاد به الزم است ،واجب است ،در بُعد ایجابی ،گا ارشاد به تر چیزب
که تر الزم است ،اینها واجب است.
پ

صرف ایمیه شما مثتل آن اخالقتی ،لفتظ اخالقتی را بیاوریتد ،و از وجتوب و

حرمت امر و نهی استفاد کمید .کَلک در باب ارشتاد ،شتما نمتیتوانیتد بگوییتد ایتن
چون ارشادب است بمابراین وجوب ندارد .این چتون ارشتادب استت بمتابراین حرمتت
ندارد .این اوالً.
ثانیًا ،هر موالیی میتواند ممهاب مولویت امر و نهی کمد .پتدر والیتت دارد ،شتوهر
والیت دارد ،فقیه ،ولی میتواند به عموان احدٍ من الماس که والیتت نتدارد بته عمتوان
احد من الماس امر و نهی کمد ،با صرف نظتر از جهتت اول عترض متیکتمم .میتوانتد
فرض کمد خودش که ولی نیست ،ممهاب والیت ،امتر و نهتی کمتد ،ولتی مگتر خداونتد
میشود ممهاب الوهیت امر و نهتی کمتد؟ میشتود؟ امیتان دارد؟ والیتت لیتر خداونتد
والیت جعلی است و اعتبارب است و این والیت جعلی و اعتبارب را میتوانتد ممهتا و
با صرف نظر از این والیت جعلی ،با صرف نظر ایتن والیتت اعتبتارب کته مقترر شتد
است ،امر کمد ،نهی کمد ،تاز آنجا میگوییم گا واجب استت و گتا حترام استت ،کته
بحا اول را ما در نظر نداریم حاال بحا دوم است .این بحا دوم .خدا که نمیشود.
مگر میشود خدا ممهاب خدا بودن امر کمد؟ به عموان بمد مثالً ،به عموان رفیق ،ایمیه
نمیشود .کما ایمیه در باب مجاز ،مجاز نسبت به افعال خدا در آنجتایی جتایز استت
که حقیقت

جایز باشد ،اما اگر حقیقت محتال باشتد ،مجتاز هتم محتال استت ،مثتل

«ابمی» خدا نمیشود به عیسی بگوید «ابمتی» چترا؟ بتراب ایمیته واقعیتت بمتوّب بتراب
خداوند محال است ،بمابراین مجازش هم محال است .این دوم.
سوم :اصالً همه اوامر و نواهی خدا ارشاد است ،مگر لیتر ارشتاد هتم داریتم؟ چته
امرب که میکمد به نفع شْص خود من است ابتالئًا؛ مثتل ابتراهیم ،چته بته نفتع متن
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است عمالً در اعمال ،چه به نفع اجتماع است در اوامتر؛ واجبتاب .در محرمتاب :ایتن
کار را نین ،چه ابتالر بر شْص من است «ال تَ ْقرَبا هَِ ِ الشتَّ جَرَةَ» و إال شتجر چیتزب
ندارد ،زهر مار که نداشت ،و لَا در هی شریعتی حرام نیستت .یتا بته نفتع متن استت
عمالً ،به مرر من است عمالً ،که این کار را نین ،یا به مرر من است اجتماعتًا ،تمتام
اینها ارشاد است .یک امر و نهی الهی بیاورید که ارشاد نباشتد .وجتوب  ،حترمت ،
استحباب  ،مرجوحیت  ،تمام اینها ارشاد است ،یعمتی ارشتاد التی چته؟ ارشتاد التی
مصلحةٍ ملزمة یا مفسدةٍ ملزمة ،اول وجوب ،دوم حرام ،مصتلحة راجحتة :استتحباب،
مصلحةٍ مرجوعة یا مفسدةٍ مرجوحة که حرمت نیست ،بتّی نیست که مرجو است ،یا
نْیر ،این کار را چه خواستی بیمی ،چه خواستی نیمی ،همهاش ارشاد است.
شما لفظ ارشاد آوردید ،خیال میکمید با لفظ ارشاد میتوانید همه کتارب بیمیتد؟
کما ایمیه با لفظ اخالقی بودن ،اوامر و نواهی خداونتد تمتام ارشتادب استت و ایمجتا
َشتقَى»
ْرِجَمَّكُمَتا مِتنَ الْجَمَّتةِ فَت ْ
ارشاد است« :یا آدَمُ إِنَّ هَََا عَتدُول لَت َ وَلِزَوْجِت َ فَلَتا ی ْ
ارشاد دارد میکمد ،باید هم ارشاد کمد ،اصالً نمیشود امر و نهی خداوند پوچ و بتی-
حساب باشد .بمابراین شما لفظ ارشادب را آوردید و میخواهید با کلمگ ارشادب یتا
با کلمگ اخالقی این «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» را تر اولی کمید ،این درست نیست.
 میشود این ایراد را به آنها گرفت که آنها میگویمد :نهی ارشادب آن نهتیاباست که عقل مستقالً به این کار حیم میکمد ،از آن کار نهی کمد ،این کار را انجتام
ند  ،و خداوند بر آن صحه میگَارد.
 ایمجا نبود؛ براب ایمیه عقل آدم مقتضی این نبود که از این شجر نْورد .صبرکمید .چمد جواب دارد :ییی ایمیه هی عقلی براب هی عاقلی مقتضی این نیست که
از این شجر نْورد .شجرة در جمتت ،بته ایتن ختوبی ،نْتورد؟ هتی عقلتی مقتضتی
نیست .وانگهی ،در آن جایی که عقل مقتضی است ،اگر عقل انسان مقتضی است که
خدا را اطاعت کمد ،هست دیگر ،ما در ارشادیاب هم اینطور میگتوییم .عقتل انستان
مقتضی است که خدا را اطاعت کمتد و شتیطان را عصتیان کمتد .اگتر ختدا گفتت مترا
اطاعت کن ،این مولوب نیست؟ بگویید نه –بر فرض محال -ارشتادب استت ،ارشتاد بته
الزم است یا ارشاد به راجح است؟ ارشاد به الزم ،اگتر خداونتد نهتی کترد کته انستان
عقالً فطرتًا ،تبعیت کردن از شیطان را خیلی بد میداند ،اگتر خداونتد فرمتود کته «إِنَّ
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ْرِجَمَّكُمَا» یتا «وَ الَ تَتَّبِعُتوا خُطُتوَابِ الشتَّ یْطَانِ» 1ایتن «وَ الَ
هَََا عَدُول لَ َ وَلِزَوْجِ َ فَلَا ی ْ
تَتَّبِعُوا خُطُوَابِ الشَّیْطَانِ» ارشاد است به امرارب که اتباع از شیطان دارد؟ این مولتوب
نیست؟ نمیشود از خدا نباشد.
فرض کمیم مولوب نیست ،ارشاد است ،ولی ارشتاد «بمتا یلتزم فعلته» استت ،ارشتاد
«بما یلزم ترکه» است ،که اگر ما عقالً عصیان میکردیم کتک عقلی داشتیم ،ولین اگر
خداوند هم آنچه را عقل الزم دانست امر کرد ،و خداوند آنچه را عقل تترک

را الزم

دانست نهی کرد ،آنجا گما دوبله خواهد شد.
قبل از ایمیه انبیار بیایمد معصیتهاب عقلتی و طاعتهتاب عقلتی آنچمتان رنگتی
نداشت ،ولی بعد از ایمیه انبیار آمدند ،واجباب شرعی و محرمتاب شترعی رنتگ پیتدا
کرد ،طاعتها بتّی شد و عصیانها هم بتّی شد .پ

ما به هر درب بزنیم آقایان اشتبا

فرمودند .چرا آقایان اینقدر خودشان را به زحمت میاندازند؟ براب چه؟ بتراب ایمیته
در مغزها و مخها گمجاند شد که انبیار قبل از نبوب عصیان ندارند.
و کل آیاب قرآن راجع به آدم این مطلب را ثابت میکمد و کل روایاب هتم ایتن-
طور است .حتی یک روایت ،یک اشار  .ببیمید از معصومین مطالب زیادب نقتل شتد
است .بعضیها دروغ ،بعضیها راست ،بعضیها هر دو.
 [سؤال] «وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى». نه ،نسیان هم برداشته شد است. نسیان عمدب بود ،دیروز گفتم .شما آنقدر معاذا کاهلنمتاز باشتی کته نمتازنْوانی ،این نماز نْواندن که در اثر اختیار شماستت و تستاهل شماستت ،ایتن حترام
است .اگر نسیان عن قصورٍ باشد ،اگر نسیان بدون تقصیر باشد که این «عَصی» نیست
دیگر.
 خیلی خوب ،نسیان است دیگر. نْیر ،خیلی بد ،خیلی خوب نیست. خود خدا گفته است که برداشتم و مؤاخَ نمیکمم ،اگر فراموش کتردب .مطلتقاست دیگر.
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 -توجه کمید ،یک مقدار فیر کمید .در ایمجا پ

«وَ عَصی» .ببیمید در مطالبی کته

از ائمه معصومین (ع) نقل شتد استت همته صتد درصتد نیستت ،مْلتوط دارد ،ولتی
بعضی وقتها صد درصد اصالً چیزب جعل هم نشد است ،در یک بُعدب نستبت بته
معصومین از جمله نسیان آدم .حتی یک روایت هم جعل نشد است کته «فتالن عتن
فالن عن فالن قال الصادق (ع)» که «عَصتی» یعمتی «تَترَ َ األولتی» ایتن هتم نیستت.
اینقدر مطلب روشن است ،از نظر کتتاب روشتن ،از نظتر ستمت روشتن ،از نظتر عقتل
روشن ،ادله عقلیهاب که عصمت را اثباب میکمد ،عصمت از زمان رسالت است .قبتل
که چیزب را ثابت نمیکمد .ما همه قبل از رسالت هستیم ،ممتها رسول نمیشویم.
آیا قبل از رسالت باید اشْاص معصوم باشمد؟ کسانی که بعتدًا معصتوم خواهمتد
شد ،قبالً هم باید براب بعدًا معصوم باشمد؟ بمتابراین ایتن تراشتیدنی استت کته انستان
بیاید ،چون از ممبربها ،از کتابها ،از این ،از آن شمید است کته بلته ،انبیتار قبتل از
نبوب هم معصوم بودند ،البته نسبت به پیغمبر ما صحیح است ،قبول است ،نستبت بته
اولوالعزم مطلبی است .اما نسبت به کل رسل بگوییم اینهتا قبتل از رستالت معصتوم
بودند ،این «خرافةٌ من القول و زورٌ من القول» است.
درست است که در بعضی از جاها ،یعمی در کل جاها تقریبًا ،اگر مطالبی اینطور
گفته شود انسان را متهم میکممد .من یادم هست در نجف اشرف کته بحتا خلتود را
شروع کردیم و قبالً من ندیدم که اینطور شروع شود؛ چون اتیتار متا بتر آیتاب قترآن
بود ،ما دو مرتبه بحا خلود کردیم .دفعه اول که خلود ابدب فی المار را ما از آیاب و
از دلیل عقلی و لیر استدالل کردیم بر ایمیه یک وقتی خواهد آمد که هتم جهتمم از
بین میرود و هم کسانی که در جهتمم هستتممد بته کلتی میمیرنتد ،کستانی کته روب
بهشت را نْواهمد دید .درس ما  150نفر بود ،شد پمجا نفر ،باشد ،ما که نمیخواهیم
معرکه بگیریم .بعد آقاب خویی (رض) که ما هم خیلی خدمتشان میرفتیم ،با ایشتان
و آقاب خمیمی زیاد مأنوس بودیم ،خیلی زیاد ،بتا دومتی بیشتتر ،ایشتان فرمودنتد کته
شمیدم درس شما خلوب شد است ،گفتم بله ،درس ما کسی نمیآید .فرموند آخر بته
نظر شما مصلحت است که بحا خلود که در ذهن همه وارد شد است که ایتن آختر
ندارد ،شما این را بحا کمید؟ گفتم من فیر کتردم نجتف اشترف حتوز استت ،نمتی-
دانستم ابرقو است .یک محله دورافتاد  ،یک دهاتی است.
این بدترین اهانت است به مقام قدس ربوبیت که خداوند ظلمی کمتد کته بته فیتر
شیطان هم نمیرسد .میشود؟ خلود الی لیر المهایة معمای
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این است که یتک کستی

در عمر محدود ،معصیت محدود ،اثر محدود کترد استت و ختدا در قترآن میفرمایتد:
«إِنَّما تُجْتزَوْنَ متا كُمْتتُمْ تَعْمَلُتونَ»« 1،هَتلْ تُجْتزَوْنَ إِالَّ متا كُمْتتُمْ تَعْمَلُتونَ»« 2،جَتزارُ ستَ یِّئَةٍ
بِمِ ْثلِها»« 3،جَزارُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِ ْثلُها» 4عقل میگوید ،نقل میگوید ،کتاب میگوید ،حتاال
در مخهاب همه ما این مطلب رفته است که «إلتی لیتر المهایتة الفلستفیة» اصتالً آختر
ندارد جهمم ،شیطان هم بلد نیست اینطور ظلم کمد .اگر به شیطان یک سیلی زدنتد،
شیطان صد سیلی میزند ،اما بینهایت سیلی بزند؟
-پ

خلود را چه معمی میفرمایید؟

 ماندن به مدب طویل ،لغتًا هم همتینطتور استت .الْلتود« :وَ لكِمَّتهُ أَخْلَتدَ» ایتنخلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوا ُ»« 5،وَ اتَّبَتعَ هَتوا ُ وَ كتانَ أَمْترُ ُ
بحا ایمجا نیست «وَ لكِمَّهُ أَ ْ
فُرُطًا» 6چه کسی را میگوید؟ خداوند چه کسی را میگوید؟ قارون را میگوید.
 اخالد با خلود باز فرق میکمد. من هم میفهمم إخالد با خلود فرق میکمد اما هر دو بقتا هستتمد متدةً طویلتة.حاال ما نمیخواهیم بحا کمیم ،میختواهم نمونته عترض کتمم .ببیمیتد متا بته حتوز
نیامدیم تا در افیار حوز ذوب شویم ،عوامی آن که هی  ،حتی علمی آن .خیر ما چه
در حوز باشیم ،چه نباشیم ،همهجا حتوز متا حتوز قترآن خواهتد بتود .ایتن نمونته
خلود .ایشان فرمودند حاال این بحا را اگر نمیکردید ،بهتر بود .ییی این بتود ،ییتی
نماز جمعهاب که در نجف شروع کردیم ،اگر این بحا را نمیکردید بهتر نبود که فرار
نیممد؟ گفتم این بحا باید کجا بشتود؟ ایتن بتدترین اهانتت استت بته ستاحت قتدس
ربوبیت که خداوند ظلمی میکمد که شتیطان و شتیطانها نمیتوانمتد و بلتد نیستتمد.
یک سیلی به شیطان بزنید ،شیطان د هزارتا بزند ،بینهایت بزند .اگر بینهایتت عمتر
داشته باشد .این بدترین اهانت به مقام قدس ربوبیت است.
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و ما از پمجا سال پی

در این فیر بودیم؛ چون بر مبماب قرآن فیر میکردیم ،نته

ایمیه این گفته است و او گفتته استت و او نوشتته استت و او تتدری
چاپ کرد است ،نمیشود پتاک

کترد استت ،او

کترد .صتحبت معرکته گترفتن نیستت ،اگتر متا متی-

خواستتیم معرکته بگیتریم جمعیتت زیتاد شتتود ،بمتد میاستب متیگفتتم دو هتزار نفتتر
میآمدند .ادعا هم نمیکمیم.
برگردیم «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» روایاتی هم در ایمجا هست ،آیاب را هتم آقایتان
مطالعه بفرمایید .هم جلد اول تفسیر را ،هم ایمجتا را .جلتد اول ،در صتفحه « :318و
کیف المهی» این نهی چگونه است؟ مباحثی را ایمجا ما مفصالً بحا کتردیم کته ایتن
نهی ابعادب دارد که از آن حرمت به دست میآید ،از چمد بُعد کته تقریبتًا هفتت بعتد
است ،ما استفاد کردیم که این حرمت است آیةً و روایةً.
و ایمیه ما اینقدر زحمت میکشیم نمیخواهیم جد اعالیمتان را گماهیتار کمتیم.
ما چه کار ایم؟ میخواهیم تهمتی که به قرآن زد شد است ،برطرف کمیم .بته قترآن
تهمت زد شد است که خدا بلد نیست حرف بزند .آمد بگوید «تَترَ َ االولتی» گفتته
«عَصی» .آمد بگوید :نه ،کار بدب نیرد است ،کار مرجوحی کرد است ،گفته «شقی،
مزلّ ،ملّ ،لوب» این تعبیراب را گفته است .اگر شما یک کسی را دوست دارید ،اگتر
گماهی بیمد ،یا آن گما را نمیگویید ،یا اگر بگویید کمتر میکمید.
 این تعبیراب دربار خود رسول ا (ص) پیغمبر ما هم هست. نیست ،یک دانه هم نیست.« -طه * مَا أَْنزَلْمَا عَلَیْ َ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى»

1

 کمکم میرسیم ،بله ،به زحمت میافتید. -یا آنجا که مثالً «وَ اسْتَغْفِرْ لََِنْبِ َ»

2

 آنجا هم معمی دارد ،ممتها یک چیزهایی است که ما خیال میکمیم ظاهر استتدر قرآن ،یا نص است ،چرا؟ براب ایمیه صاف نگا نیردیم .در قرآن تتدبر نیتردیم .در
مغزهاب ما آمد چمین و چمان و چمان ،به قرآن که میرسیم ،میگوییم «ذنتب» یعمتی
گما  ،خیر ،ذنب گما نیست لغتًا ،استغفار هم فقا از گما نیست .اینها را بایتد بحتا
کمیم .تأویل هم نیست .صاف به آیه نگا میکمیم .بر مبماب لغت صتاف بته آیته نگتا
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میکمیم و آن ظهورب که با پر شدن مغز ما از افیتار دیگتران و نوشتتههاب دیگتران و
عیمیی که چمد عیمک زرد و سرخ و سبز و آبی و قرمز و سیا زدیم ،اینها کمار برود،
صاف به آیه نگا میکمیم ،آیه هم چون «بَیَانٌ لِلمَّاسِ» 1و «تِبْیَانتًا لِكُتلش شتَ يْرٍ» 2استت،
مطلب را براب ما روشن است ،ما اصرار نداریم که پیغمبر خدا گماهیار نباشد ،اصترار
نداریم ،اگر خدا گفت میگوییم بله ،ولی اصرار داریم کته ختدا درستت حترف زد  ،و
خدایی که درست حرف زد است چرا ما نادرست برداشت کمتیم؟ از «عَصتی»« ،تَتر َ
االولی» بفهمیم .مثل ایمیه فالنی از «حُرِّمَ» میگوید هر چته علمتا گفتمتد .استتحباب
گفتمد ،کراهت گفتمد ،وجوب گفتمد .خیلی ماشارا آهو در آهو هستمد.
«اللَّهُمَّ اشْرَ ْ صُدُورَنَا بِمُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَتارِفِ الْقُترْآنِ الْعَظِتیمِ وَ وَفشقْمَتا لِمَتا
تُحِبُّهُ وَ تَرْمَا ُ وَ جَمشبْمَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْمَا ُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَیْیُمْ».
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